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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2020
Σήμερα 06/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ συνήλθαν σε έκτακτη
συνεδρίαση δια περιφοράς τα μέλη της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55/Α/11-32020 και μετά από την αριθμ. Πρωτ: οικ.79231/16/05-05-2020 πρόσκληση του
προέδρου αυτής , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της , σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 για να αποφασίσει επί του κάτωθι θέματος της
ημερήσιας διάταξης έχοντας υπόψη:
1) Την αριθμ.207/2019(πρακτικό 7/30-09-2019) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας« Περί σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»( ΑΔΑ: 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96
του Ν. 4555/2018 , το οποίο αναφέρει: « Με απόφαση του περιφερειακού
συμβουλίου μπορεί να συστήνονται μεχρι δυο(2) επιτροπές , στις οποίες το
συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητες του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής
πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις
ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.»
2) Την αριθμ. οικ.195424/2932/2-09-2019(ΦΕΚ τ.ΥΟ.Δ.Δ 773/23-09-2019) απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης κος
Κωνσταντίνος Μπακομήτρος αρμόδιος στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης., ο οποίος θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.(άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 όπου αναφέρεται ότι :«Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι ο
αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος
εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής.»

3) Την αριθμ.209/30-09-2019(ΑΔΑ: Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8)) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εκλέγονται νέα μέλη
στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4) Την αριθμ. 224/30-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.(ΦΕΚ
3961/τ.Β ΄/29-10-2019)
5) Την αριθμ.264/2019(ΑΔΑ: ΩΥΩΑ7ΛΗ-Κ1Α) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης κανονισμού της
Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ :Ίδρυση ΛαΪκής Αγοράς στο Δήμο Ερέτριας.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Προέδρου με τα μέλη της Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δια
περιφοράς συνεδρίασης- εγκρίθηκε η ένταξη του θέματος ως κατεπείγον στην
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης , κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρουι 164
του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 96 του Ν.
4555/2018 και κατά αναλογία με το άρθρο 177Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε
και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018.
Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα είναι ότι η
διαδικασία ίδρυσης νέας λαϊκής Αγοράς είναι αρκετά χρονοβόρα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4497/2017 και είναι αναγκαίο να λυθεί άμεσα το πρόβλημα που
προέκυψε με την απαγόρευση της Κυριακάτικης Αγοράς Ερέτριας για
προληπτικούς λόγους υγείας ,λογω κορωνοϊού , χωρίς δυνατότητα μεταφοράς
λειτουργίας σε άλλή μέρα της εβδομάδας, οπως αναφέρεται στην πρόσκληση του
Προέδρου.
Οι συμμετέχοντες στην παραπάνω συνεδίαση είναι:
1. κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος
2. κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας
3. κ. Ιωάννης Περγαντάς
4. κ. Ανδρέας Τοουλιάς
5. κ. Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου
6. κ. Ανδρέας Δαύρης
7. κ. Σπυρίδων Λάμπου
8. κ Εμμανουήλ Γέμελος
9. κ. Κωνσταντίνος Μπασδέκης

ως Πρόεδρος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος
Π.Σ,τακτικό μέλος

Χρέη γραμματέα άσκησε η κα Καλτσά Αικατερίνη, υπάλληλος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας , κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄,
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγυης Π.Σ.Ε κος
Κωνσταντίνος Μπακομήτρος έθεσε υπ΄όψιν της Επιτροπής Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης , μέσω ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας(email) το
απόσπασμα του 1ου/4-5-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής ΛαΙκών
Αγορών της Π.Ε Εύβοιας στο οποίο αναφέρεται ότι γνωμοδοτεί θετικά στην ίδρυση
λαϊκής Αγοράς στην Ερέτρια, καθώς και την αριθμ 33/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας ( ΑΔΑ ΨΡΝΠΩΡ9-Ο9Μ) , με την οποία εγκρίνει την
ίδρυση λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Ερέτριας και ότι ο χώρος διενέργειάς της θα
είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος της Κυριακάτικης Αγοράς( η οποία έχει
ανασταλεί προσωρινά για προληπτικούς λόγους λόγω κορωνοϊού)
Συνεπώς δε χρειάζεται η γνωμοδότηση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής ( άρθρο
29 παρ. 1 του Ν. 4497/2017)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης να τον ενημερώσουν μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (e-mail) , περί την ψήφο τους (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή
από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχόν απόψεις τους -προκειμένου να
συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης-επί της ανωτέρω εισήγησης
Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποφασίζει
Κατά πλειοψηφία

Την ίδρυση λαΙκής Αγοράς στη Ερέτρια , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
αριθμ. 33/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας(ΑΔΑ
ΨΡΝΠΩΠ9-Ο9Μ)
Λευκό ψήφισε ο κος Σπυρίδων Λάμπου γιατί δεν έχει λάβει γνώση για τη άποψη
των παραγωγών
Ο κος Μπασδέκης συμφώνησε και εστειλε ηλεκτρονικά ( email) τη θέση της Λαϊκής
Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας, η οποία έχει ως εξής:

Συμφωνούμε.
Ωστόσο θεωρούμε απαραίτητο

με το τέλος των μέτρων περιορισμού της
πανδημίας να επανέλθει το ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο Ερέτριας
ώστε να μπορούν οι παραγωγοί και τα σωματεία της λαϊκής να
εκφράσουν ανοιχτά τη γνώμη τους σχετικά με τη μέρα διεξαγωγής της
λαϊκής αγοράς της Ερέτριας. Ταυτόχρονα να υπάρξει δέσμευση της
Δημοτικής Αρχής ότι οι 204 παραγωγοί και έμποροι που συμμετέχουν
στη Λαϊκή της Ερέτριας δεν θα αναγκαστούν να καταθέσουν ξανά τα
δικαιολογητικά τους αλλά θα ισχύσουν κανονικά οι άδειες που ήδη
έχουν στα χέρια τους.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους παραγωγούς των
λαϊκών αγορών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε:

.Να καλυφθεί άμεσα το χαμένο εισόδημα των παραγωγών που
πλήττονται.

.Να

καλυφθούν από το κράτος οι ασφαλιστικές εισφορές όσο

διαρκεί η πανδημία.

.Άμεση

καταβολή στο 100% των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ για το

2019 που υπήρξε πλήγμα στην τοπική παραγωγή από το χαλάζι.

.Άμεση μείωση του αγροτικού ρεύματος, καμιά διακοπή.
.Πλήρης απαλλαγή από εισφορές σε ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, τα χαράτσια
στον ΕΝΦΙΑ, τοκοχρεολύσια στις τράπεζες για το επόμενο 6μηνο.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 8

Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση , μετά τη λήξη των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Μπακομήτρος

Αικατερίνη Καλτσά

